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SALVEM EL MONUMENT AL “PATI DE VELA”
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IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Títol: Homenatge al “Patí de Vela”
Autor: Joaquim Ros Sabaté
Data: 1972
Col·lecció: Autoritat Portuària de Barcelona
Lloc de conservació original: Antiga Escullera de Llevant del Port de Barcelona
Lloc on ha estat des de principis dels anys 2000 a 5 d’abril de 2016: Davant dels edificis
del magatzem de l’Arxiu Administratiu del port (Edifici ASTA)
Lloc on s’ha rehabilitat: Tallers Comas de Pineda de Mar
Materials constitutius: Acer inoxidable (figura), ferro (suport entre figura i base), formigó
armat (base)
Dimensions aproximades: Part metàl·lica de 7 metres d’alçada i 5 metres d’amplada. Base
piramidal de 6 metres d’aresta i 3,5 metres de base. Alçada total de l’escultura instal·lada
de 10 metres aproximada

Any 1972

Any 2005

Descripció: L’obra representa un “Patí de Vela” navegant sobre tres onades en forma de
mitja lluna, sobre una base de formigó de forma piramidal, inclinada.
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ANTECEDENTS HISTÒRICS:
Orígen: El “Patí de Vela” una simple embarcació de vela lleugera, genuïnament catalana
que neix als anys 20 a les platges de la Barceloneta.

•

1 d’octubre de 1871 regata en el port de Barcelona de patins a rem (doble pala).

•

Anys 20 (1920) unió del patí i el seu mitjà de propulsió, una vela. (El magnífic
historiador Martínez Hidalgo dóna testimoni de regates a rem organitzades pel
Club Natació Barcelona des de l’any 1914 i de vela a partir de l’any 1928).

•

1932 primera regata important (Trofeu de La Mercè - Club Natació Barcelona).

•

1942 creació del monotip.

•

1944 celebració del 1r Campionat d’Espanya de Patins de Vela.

•

1951 fundació de l’ADIPAV.

•

7 de març de 1972 inauguració del monument al “Patí de Vela”. Dimensions:
amplada 3,40 m alçada 7,60 m. Creador - escultor: Joaquín Ros Sabater.
Lloc: Antiga escullera del Port de Barcelona

•

1973 es desenvolupen definitivament les mides del Patí de Vela, ampliació de la
mànega de 1,45 a 1,60 m. la qual cosa feia al vaixell més estable.

•

1980 Consolidació de la flota andalusa amb la celebració del 1r Campionat
d’Espanya a Puerto de Santa María.
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•

1977 a 1988 Primeres temptatives de construcció en fibra de vidre i traspàs del
coneixement de la construcció de fusta d’en Antoni Soler al seu successor Ramon
Huertas. N’Antoni Soler havia estat constructor de patins de vela des de els orígens
del monotipus dissenyat pels germans Mongé, a partir dels anys 1952-53. Persona
carismàtica molt apreciada per tots els seus amics de Badalona, de Catalunya i de
tot arreu.

•

1992 La Olimpíada Barcelona 92 presentava una bona possibilitat de promocionar
el coneixement del Patí a Vela a propis i estranys. La presidència de l’ADIPAV va
negociar amb les federacions de vela catalana i espanyola un cert protagonisme en
els actes previs a la inauguració. Es va aconseguir celebrar la regata Copa
d’Espanya 1992 en aigües front el Port Olímpic just abans de les proves
olímpiques. Així els professionals de la vela olímpica i periodistes de tot el mon van
tenir ocasió de veure en acció els Patins a Vela.
Poc després es van organitzar els actes televisats del dia que va arribar la torxa
olímpica a l’Escala. De la mateixa platja en que es va celebrar la cerimònia, van
sortir i tornar fent la varada corresponent els cinquanta patins participants de la
regata prèvia commemorativa dels actes esmentats. Sols la classe Patí de Vela va
ser protagonista en aquest esdeveniment.

•

Anys 2000 a 2005 Durant aquests anys varies revistes estrangeres de prestigi
contrastat, de França, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Itàlia i Estats Units
han dedicat reportatges informatius del que era el Patí a Vela. Per definir millor el
seu origen era evident que es referien a Catalunya i d’aquí que el denominessin
Patí Català.
Consolidació de les flotes belgues i els navegants francesos i alemanys.

•

Anys 2009 l’ADIPAV col·labora estretament amb el Museu Marítim de Barcelona en
moltes ocasions, fent acte de presència el Pailebot Santa Eulàlia en les regates més
carismàtiques, portant les autoritats més adients en cada moment.

•

Any 2010 La història es repeteix, en Ramon Huertas fa el traspàs del seu
coneixement en construcció artesanal a en Rafel Figuerola qui agafa el relleu fins
els nostres dies.

•

Any 2013 L’arxiu històric de l’Adipav es cedit al Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona, per a la seva integració al fons del Museu Marítim de
Barcelona, per a la seva organització, divulgació i manteniment.

•

Anys 2013 a 2017 Establiment de diferents convenis amb la FCV per a la promoció
del patí de vela en el marc del Centre Internacional de Vela en el que es refereix a
tecnificació, com en altres vessants emmarcades en la seva difusió.

•

Any 2017 Conveni de col·laboració entre la Fundació de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC) i l’Associació Esportiva Internacional de Patins de
Vela (ADIPAV) per a la restauració i restabliment del monument del “Patí de Vela”.

•

20 de setembre de 2019 restabliment i re-inauguració del monument al “Patí de
Vela”
Lloc: 1ª Rotonda de l’últim tram del Passeig Joan de Borbó, a prop de les
instal·lacions del C.N.B. i del mar.
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L’EMBARCACIÓ:
El “Patí de Vela” és un catamarà, que es caracteritza bàsicament per no disposar ni de orsa
ni de timó, i el govern de l’embarcació s’aconsegueix amb el desplaçament del pes del
patró cap a la proa o la popa de l’embarcació. Porta un únic pal, a dia d’avui d’alumini que
la seva inclinació pot ser variada durant la navegació mitjançant els estais i burdes
practicables a més a més del flexor. Porta una vela triangular regulada mitjançant una
escota que llisca lliurament sobre la barra d’escota d’acer instal·lada a popa de
l’embarcació.
Els materials de construcció del Patí de Vela – Patí Català
De sempre s’ha utilitzat per a la construcció dels bucs i bancades, fustes d’origen exòtic
resistents i poc pesants. Actualment la gran majoria de patins estan construïts en fusta.
Seguint la corrent moderna per a la construcció de vaixells hi ha hagut temptatives per
adaptar-se a l’actualitat. En el any 1977 la drassana Mahifra, de gran experiència en vela
lleugera va construir quatre unitats en polièster i fibra de vidre Els resultats no van
respondre a les expectatives. Els bucs feien aigua i les bancades no suportaven els esforços
requerits.
A l’any 1985 la firma Roga va intentar la construcció del patí de fibra al disposar de millors
materials. Els resultats inicialment van ser bons en competició en especial en el Campionat
d’Espanya de 1988, diferents problemes de reglament de construcció van fer fracassar el
projecte, sobretot per la pèrdua d’interès del constructor.
Anys 2000 a 2004 la firma Solipai treu un nou vaixell construït en fibra de vidre i resines
amb bones resultats en competició però amb moltes discrepàncies en quant a amidaments
i pesos.
És a partir de l’any 2012 quan el projecte constructiu de flotador de fibra de vidre i coberta
de fusta va prenen força i solidesa de la ma de les firmes Barboleto/Barcu, GD i Pati
Vela.Cat
A dia d’avui la gran majoria de patins estan construïts en fusta però cada vegada va prenen
més força el que anomenem construcció mixta, és a dir, casc de fibra i coberta de fusta.
Encara s’ha de veure la resistència i durabilitat d’aquest nou sistema constructiu.
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EL MONUMENT:
En la dècada dels anys seixanta la societat en general va viure una aproximació oberta al
món de l’esport. El mar molt ignorat va rebre també quantitat de ciutadans que volien
conèixer el món de la vela. Els afortunats que ja ho gaudien es deixaven portar per una
eufòria desconeguda.
Així va sorgir la idea de fer un monument a un vaixell que havia donat les millors estones
de la vida als seus patrons (Paraules textuals que encara tenen vigència). El que podia
semblar difícil es va fer fàcil i per col·lecta popular entre els patrons de la Secció de Vela del
CNB, es va sufragar el cost del monument. Van col·laborar la “Delegación Nacional de
Deportes”, la “Federación Española de Vela” i la “Junta de Obras del Puerto de Barcelona”.
Les autoritats varen concedir un lloc en l’escullera d’autèntic privilegi.
L’artista del monument va ser en Joaquim Ros Sabaté que tenia nomenada per les seves
obres executades en base de planxa d’acer inoxidable, soldadures i la seva imaginació. El
dia 7 de Març de 1972 es va procedir a la inauguració del monument, acte en el què no hi
faltaria ningú de les autoritats competents.

Les diferents personalitats presents a l’acte van desenvolupar les conferències
d’inauguració en paraules molt elaborades amb coneixement de la singularitat del Patí de
Vela fent història des de la seva creació. Es van succeir diferents torns de paraules amb la
total satisfacció de la nombrosa concurrència.
Realment en aquest moment el que més crida l’atenció és la seva singularitat perquè arreu
del món no es coneix res semblant dirigit a un senzill vaixell de vela lleugera. Hem de
reconèixer aquest fet com a una obra portada a terme per uns socis del Club Natació
Barcelona agraïts a l’entitat i al Patí de Vela que s’hi va desenvolupar amb èxit creixent.
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L’any 1998, en que comencen les obres de la nova bocana del port s’enderroca l’Escullera
de Llevant del port de Barcelona i es construeix el Pont Europa. A principis dels 2000, es
retira el monument i es diposita a les instal·lacions del Edifici ASTA, on es troba l’Arxiu
Administratiu del port.
L’Adipav (Asociación Deportiva Internacional de Patines a Vela), té com a objectiu prioritari
i immediat la restauració i reubicació del monument al Patí de Vela seguint el mateix
esperit dels patrons i autoritats oficials del moment.
L’Adipav com hem esmentat en els orígens de la història, és l’associació que es funda l’any
1951 per tal de preservar i desenvolupar a tots els països del mon la nostra embarcació.
Associació com es pot veure, amb més antiguitat i amb més història que la mateixa
Federació Catalana de Vela.
Així doncs, la voluntat és recuperar el monument en el seu esplendor original i reubicar-lo
en el lloc més adient amb l’objectiu de promoure la conservació del patrimoni català,
concretament en la vessant nàutica esportiva.
El primer pas en aquest sentit va ser el d’explicar a l’Autoritat Portuària de Barcelona la
iniciativa del col·lectiu de navegants en “Patí de Vela”, per tal de recuperar el monument
significatiu a tant emblemàtica i genuïna embarcació i aquesta acció va culminar amb l’acte
de lliurament de l’escultura del monument al Patí de Vela el dia 5 d’abril de 2016 per tal
d’efectuar l’oportuna rehabilitació.
Desprès de diferents gestions tant a nivell d’Autoritat Portuària com d’Ajuntament de
Barcelona, es fan diversos estudis per la ubicació el Monument en un lloc que es consideri
adient, tenint en compte els criteris tècnics, artístics i ecològics que es consideren
oportuns per satisfer les expectatives de tothom, però no s’acaba de trobar la solució
definitiva.
Cal dir que de les diferents aproximacions fetes, sempre s’acaba concloent que l’espai on
l’escultura es mereix estar, és inexorablement depenent de l’Autoritat Portuària, per tant
la competència final sempre serà dels seus responsables i és amb ells amb qui hem
d’acabar consensuant el lloc.
Gener de 2019, contactem amb Mercè Conesa, Presidenta del Port de Barcelona, explicant
la intenció del restituir el monument en un lloc on es mereixi promovent d’aquesta manera
la conservació del patrimoni català, concretament en la vessant nàutica esportiva. A partir
d’aquest moment tot flueix de forma natural i iniciem contacte directe amb els tècnics de
Port de Barcelona per tal d’acabar culminant l’acció i conjuntament, anem trobant les
solucions esperades tant d’ubicació com de data de restabliment.
Acordem posar data de re-inauguració per a les festes de la Mercè coincidint també amb
l’any en que el Port de Barcelona, precedent a l’actual Autoritat Portuària, celebra el 150è
aniversari.
En definitiva l’elecció d’aquestes dates estratègiques esta motivat perquè entenem que
tenim en el “Patí de Vela” un actiu que forma part de la història de la nostra ciutat. A dia
d’avui podem considerar que hem aconseguit el restabliment de l’escultura del “Patí de
Vela” responen al que podríem anomenar justícia històrica.
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L’AUTOR:
Joaquim Ros i Sabaté (Barcelona, 1936) és un escultor espanyol, fill de Joaquim Ros i
Bofarull reconegut escultor i de Rosa Sabaté.
Va estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, on es va llicenciar el 1957, i
posteriorment va residir un temps a Itàlia. En les seves obres va emprar tant el ferro com la
pedra. Especialitzat en bustos, ha treballat per a particulars i organismes oficials. En 1979
va ser nomenat director de l'Escola d'Arts i Oficis de Vic.
Entre les seves obres, la majoria a Barcelona, destaquen:









Roger de Llúria (1961), al carrer Roger de Llúria;
Sant Jordi (1962), a la Via Augusta;
Esportistes de la mar (1969), al Moll de la Fusta;
Clavileño (1970), a l'Aeroport del Prat;
Lepant (1971), al Passeig de Colom, davant de les Drassanes;
Patí de Vela (1972), al passeig de l'Escullera;
El Pallasso. Charlie Rivel (1972), als Jardins de Joan Brossa;
i Cavalls desbocats (1993), al Parc de la Trinitat.

A Cadaqués emplaçar un Monument a Salvador Dalí.
El 2007 va realitzar sis estàtues de Juan Manuel Fangio, situades a Buenos Aires
(Argentina), Montecarlo (Mònaco), Montmeló (Espanya), Nürburg (Alemanya), Stuttgart
(Alemanya) i Monza (Itàlia).
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L’ANTIC EMPLAÇAMENT
Escullera de llevant del Port de Barcelona, abans
d’obrir la Nova Bocana
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Escullera de llevant, del Port de Barcelona, abans d’obrir la Nova Bocana, però amb el nou pont
Porta d’Europa construït

Monument al Patí de Vela, desmuntat i dipositat a les dependències exteriors del edifici Asta
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CRONOLOGIA DE LES ACTUACIONS FETES:





El primer pas va ser disposar d’autorització per retirar el monument al Patí de Vela
de les instal·lacions exteriors de l’edifici Asta.
A continuació es va traslladar al taller que s’ha encarregat de la seva restauració
“Tallers Comas”
Mentre s’ha procedit a la seva restauració s’ha establert contacte amb els diferents
estaments oficials que han de col·laborar en la seva ubicació i restabliment final.
Per últim, una vegada assolits els passos anteriors, procedirem a la col·locació i reinauguració

ACTUACIONS ENDEGADES:
El passat dia 5 d’abril de 2016 desprès d’haver complert amb tots els formulismes
necessaris amb l’Autoritat Portuària de Barcelona, Adipav de comú acord amb tots els
agents implicats (Club Natació Barcelona, artista i Tallers Comas) retira del pati de l’edifici
ASTA l’escultura sensiblement malmesa de l’estança a l’exterior, posada directament sobre
l’asfalt durant més de 15 anys, amb l’objectiu de procedir a la seva rehabilitació.

Data: 5 d’abril de 2016

Adipav trasllada l’escultura als Tallers on ha de ser rehabilitada i on es fa el diagnòstic de
l’estat de conservació, que a grans trets és el següent:


La base de formigó original ha desaparegut, i només es conserva la part metàl·lica
de l’escultura.



Es detecta que el desmuntatge deuria fer-se sense gaire cura, provocant una forta
deformació d’una de les onades metàl·liques. El cub de plaques de pedra
reconstituïda amb les inscripcions dedicatòries, que acompanyava a l’origen de
l’escultura, es troba en mal estat de conservació.
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La superfície de metall està molt bruta i oxidada. També s’observen nombroses
ratllades i xafades.



La pàtina bruna present sobre tota la superfície del metall és el resultat d’una
corrosió natural, molt fina i homogènia, però no activa.
Algunes zones de
soldadura presenten una corrosió més important, però estables. En tota la
superfície s’observen, també, situats de manera aleatòria, múltiples petits punts
circulars de forta oxidació, que malgrat no afecten visualment al conjunt de la
escultura, poden suposar un risc a la seva conservació a llarg termini.



Els assemblatges de les plaques sembla correcta, però quan s’analitza en el taller es
pot observar la forta oxidació i corrosió activa del ferro intern que ha patit la obra i
que caldrà sanejar de forma molt activa.

Data: L’11 d’abril de 2016, Joaquim Ros Sabaté visita Tallers Comas, SL per tal d’assessorar en el
procés de rehabilitació endegat.
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OBJECTIU DE LA INTERVENCIÓ:


Examen exhaustiu de l’estat dels tancaments i soldadures de tota la obra, i verificació i
sanejament de l’estat interior del metall



Recuperar la forma original de la part metàl·lica, actualment deformada



Recuperar la base piramidal, avui perduda



Tractar la superfície del metall per tal d’assegurar la seva estabilitat a llarg termini en
ambient marí



Instal·lar un sistema d’unió desmuntable entre les dues parts

Data: 15 d’abril de 2016
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El procés de restauració a punt de culminar:

Data: 27 de juny de 2016, Joaquim Ros Sabaté visita novament Taller Comas per tal de
donar el vist i plau a la feina feta i manifesta expressament la seva satisfacció.
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PRESSUPOSTOS:
Totes les actuacions fetes fins el moment han estat detingudament estudiades i analitzades
i avalades amb tres pressupostos sobre cada una de les actuacions a fer.
En primer lloc es disposen de tres diferents pressupostos de la rehabilitació del monument
en cada actuació a fer, és a dir:


3 diferents pressupostos de la recollida del monument amb trasllat a la seu on
s’haurà de rehabilitar i les diferents accions a fer per a la seva restauració i
posterior emplaçament. El més econòmic és el que correspon a l’empresa Tallers
Comas, SA per un import de 43.659,22 € (36.082,00 € + IVA 7.577,22 €)



3 diferents pressupostos de la cimentació amb solera de formigó amb la
corresponent excavació i encofrat. En definitiva ancoratge del monument. El més
econòmic és el que correspon a l’empresa Arana Constructor Edificación y Servicios
per un import de 18.018,52 € (14.891,34 € + IVA 3.127,18 €)



3 diferents pressupostos del assessorament tècnic necessari amb l’estudi de
seguretat i salut per tal de dur a bon terme la operació. El més econòmic té un
import de 2.335,30 € (1.930,00 € + IVA 405,30 €). Tècnicament també es demana
un estudi geotècnic del terreny amb un import de 1301,36 € (1075,50 € + IVA
225,86 €)



3 Faristols amb les plaques amb els noms dels donants import de 5.000,00 €



Increment de 3.060,90 € respecte a tot el pressupostat (2.529,00,00 € + IVA 531,09
€), degut a la obligació de retirar l’element existent en el lloc determinat.

COST TOTAL DE L’ACTUACIÓ:
Estudi de sols i assaigs geotècnics ....................................................
Recollida, rehabilitació i posterior emplaçament .............................
Cimentació, excavació i encofrat .....................................................
Assessorament tècnic .....................................................................
Increments (retirada vela BWR) ........................................................
Plaques de reconeixement als donants ...........................................

1.301,36 €
43.659,22 €
18.018,52 €
2.335,30 €
3.060,90 €
5.000,00 €

TOTAL ............................................................................................ 73.375,30 €
Aquest cost no contempla la restauració del cub de formigó, ni acte de re-inauguració.
Tota vegada que aquest monument ha despertat l’interès d’estaments oficials, privats i
persones físiques vinculades al mon del “Patí de Vela”, pensem obtenir recursos econòmics
suficients per dur a bon terme la restauració del monument.
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PROCÉS PER DECIDIR L’ENCLAU MÉS ADIENT:

1.

APROXIMACIONS PER ESCOLLIR EL LLOC

Atès que el lloc ha de satisfer tots els criteris tècnics, artístics i ecològics que es considerin
oportuns, sembla que l’Ajuntament de Barcelona veuria amb bons ulls aprofitar que es vol
recuperar una part de l’espai portuari per als barcelonins i restablir en aquest entorn el
preuat monument al “Patí de Vela” de l’escultor Joaquim Ros i Sabaté.
El Port de Barcelona va inaugurar el passat dilluns dia 17 de desembre de 2018, el Nou
Passeig del Trencaones (de 400 metres de longitud i 4.920 metres quadrats), l'ampliació de
la plaça Rosa dels Vents i un seguit d'espais públics generats entorn de la Marina Vela, la
nova instal·lació per a embarcacions esportives i d'oci situada a la Nova Bocana, Port Vell.
L’acte inaugural ha estat encapçalat per la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa,
i ha comptat amb la participació de la tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat,
Janet Sanz, entre d’altres autoritats.

RECUPERACIÓ DE L''ESCULLERA'
El Nou Passeig del Trencaones dóna continuïtat al Passeig Marítim i recupera el vincle amb
el barri de la Barceloneta, que en el passat tenia la històrica 'Escullera'. Fet que han
ressaltat les autoritats pertinents, i han insistit en el caràcter públic de l'espai.
La Tinent d’Alcaldia, Janet Sanz ha puntualitzat que és una extensió de la ciutat adreçada a
la ciutadania, cosa que l'acord ja preveia perquè "volia complir un anhel ciutadà, que era
recuperar espais públics".
La Presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa ha posat en valor la relació entre l'ens
que presideix i l'Ajuntament, i ha recordat la necessitat de "seure i posar objectius en
comú".
"El Port de Barcelona vol ser constructor de ciutat, acompanyant en un procés de vida
ciutadana, d'espais cívics i de convivència", i ha cridat a enfortir aquest diàleg, així com a
omplir l'espai acabat d'inaugurar.
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2. UBICACIÓ PROPOSADA DES DEL DEPARTAMENT D’EXPLOTACIÓ I PLANIFICACIÓ
PORTUÀRIA DEL PORT DE BARCELONA

En una futura fase, l'àmbit de la Nova Bocana inclourà la urbanització de nous espais que
sumaran 7.900 metres quadrats addicionals: la Rambla de la Marina i l'edifici Mirador Port
Barcelona, a més d'un projecte arquitectònic de tematització que permetrà rememorar
l'antiga escullera.
La Rambla de la Marina, continuació natural del passeig Joan de Borbó cap al sud, serà una
rambla elevada que culminarà amb unes grades amb vistes cap a la Bocana Nord, el pont
Porta d'Europa i el moll Adossat, d'una banda, i cap a Montjuïc i la ciutat, de l'altre.
En aquest trànsit fins arribar a la futura rambla elevada ens trobem al final del passeig
Joan de Borbó amb una rotonda on en aquests moments es troba la vela de la FNOB i on
des del Departament de Planificació Territorial i Gestió Tècnica de Concessions
(Explotació i Planificació Portuària) ens han comunicat que és el lloc adient perquè llueixi
definitivament el Monument al “Patí de Vela”.
La ubicació proposada té molt sentit, atès que manté la proximitat tant amb el seu lloc
d’origen com amb el Club Natació Barcelona, que com hem comentat amb anterioritat,
van ser els patrons d’aquesta entitat més que centenària, qui van encarregar i sufragar
les despeses del monument.
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3.

TROBAR EL FINANÇAMENT SUFICIENT PER ASSOLIR L’0BJECTIU FINAL

Per tal de culminar tot el procés cal trobar el finançament del cost de tota la operació. Per
això hem establert un Conveni de col·laboració entre la Fundació de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC) i l’Associació Esportiva Internacional de Patins de Vela
(ADIPAV) per a la restauració i restabliment del monument del “Patí de Vela”.
En primer lloc es pretén tornar als orígens amb els que es va aconseguir sufragar el cost del
monument l’any 1972 i endegar una campanya de micro mecenatge o col·lecta popular
entre els patrons que gaudim de tant noble embarcació, el “Patí de Vela”.

La Fundació de la UFEC contribuirà
a la canalització de tota mena
d’ajuts provinents de la societat
civil i del món empresarial per a la
seva destinació al projecte de
recuperació del Monument i a la
vegada serà l’encarregada de fer
una potent campanya de difusió.
La Fundació lliurarà a tots aquells
que realitzin aportacions per el
finançament del projecte i que així
ho demanin, el corresponent
certificat nominatiu de l’aportació
efectuada a efectes de la seva
desgravació de l’impost sobre la
renda de les persones físiques o de
l’impost de societats, segons
correspongui, d’acord amb la
legislació vigent en matèria de
patrocini.
Paral·lelament cal establir contacte amb els estaments, departaments oficials, entitats i
obres socials que puguin sentir-se vinculades o obligades per la seva relació directe o
indirecte, com poden ser els següents:











Port Autònom de Barcelona
Secretaria General de l’Esport (Generalitat de Catalunya)
UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya)
ADIPAV (Associació Esportiva Internacional de Pati de Vela)
Ajuntament de Barcelona
Ajuntaments que ja han declarat al Patí com a embarcació genuïna de la població
(Cubelles)
FCV (Federació Catalana de Vela)
Club Natació Barcelona
Clubs vinculats al Patí
D’altres
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4. ACTUACIONS DE COL·LOCACIÓ
La figura de la vela de la BWR propietat de la FNOB és retirada i col·locada en la zona
enjardinada davant la seva seu i lloc de treball, a 100 m. de l’anterior situació.

Per últim, una vegada aconseguits tots els objectius esmentats, procedim a la col·locació
del monument amb el procediment adient que requereix la nova ubicació.
Havent realitzat estudi geotècnic del terreny i projecte de col·locació, es fa una cimentació
i una sabata de formigó armat de 45 cm, on s’ancora la piràmide d’acer corten per
finalment col·locar l’escultura del “Patí de Vela” de Joaquim Ros, sobre la base.

Procés de construcció de llosa de formigó, trasllat de piràmide i cub, col·locació i finalment
ancoratge de l’escultura.
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5.

CERIMONIA DE REPOSICIÓ: 20 de setembre de 2019

Finalment, es prepara una cerimònia de reposició on les autoritats i tots els contribuents
en l’assoliment del projecte podran gaudir i retre homenatge a la nostra embarcació “Patí
de Vela”.
La cerimònia anirà lligada a la celebració del 150è aniversari de la fundació del Port de
Barcelona, precedent de l’actual Autoritat Portuària.
“Es celebren 150 anys de l’inici del port modern, estructurat, amb una clara voluntat
d’aportar valor econòmic, social i ambiental”, tal com destaca la seva presidenta, Mercè
Conesa i la efemèride és una oportunitat per explicar la importància del Port.
Si la família del “Patí de Vela” podem contribuir a apropar aquesta institució a la
ciutadania, haurem col·laborat amb un dels objectius importants de donar a conèixer el
port als barcelonins.
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20 de setembre de 2019

Moment de la signatura del Contracte de Donació per el qual el Club Natació Barcelona i
l’ADIPAV fan cessió gratuïta del Monument a l’Autoritat Portuària de Barcelona, que
l’accepta esdevenint-ne en aquest moment el seu titular, amb la finalitat que el Monument
quedi instal·lat de forma permanent a la zona de la Nova Bocana del Port de Barcelona, en
una ubicació visible i adequada a l’obra, en homenatge al “Patí de Vela” com a embarcació
originària de les platges de Barcelona.
A continuació es procedeix als corresponents discursos de les autoritats competents, en
primer lloc Bernat Antràs com a president del Club Natació Barcelona, Ana Pujol com a
presidenta de la Adipav, Gerard Figueras Secretari General de l’Esport i tancant els
parlaments, la presidenta de Port de Barcelona Mercè Conesa, davant una important
concurrència de patrons de la Classe Patí de Vela actuals i històrics i de molts amics de la
gran família del Patí.
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Moment de la intervenció de Gerard Figueras i Albà, Secretari General de l’Esport i de
l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, en la que posa de manifest el caràcter
històric de l’acte i el reconeixement a una “Classe” que tant en el passat com en el present
ha volgut fer història d’aquest vaixell tant singular i tant estimat, lluint-lo amb tot el seu
esplendor mitjançant aquesta magnifica escultura de Joaquim Ros i Sabaté.

Mercè Conesa, Presidenta del Port de Barcelona ha volgut destacar aquest dia com un dia
de reconeixement i de agraïment a la Adipav, al Club Natació Barcelona i als navegants
d’aquesta genuïna embarcació.
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Conesa ha afegit que “el Port de Barcelona” és més que un port, perquè a més de la seva
activitat industrial i comercial té la vessant i la obligació de construir ciutat posant en valor
l’aspecte social i cultural, donant a la vegada valor afegit a una infraestructura d’aquesta
magnitud. Amb actes com el d’avui ha dit, “a més d’un patrimoni cultural i artístic,
honorem la història del Patí, que forma part de l’esport de la vela del nostre país, on hem
demostrat un clar lideratge arreu del món”.

El descobriment dels faristols amb les inscripcions dels patrocinadors i col·laboradors ha
estat a càrrec de les autoritats presents de dreta a esquerra: Gerard Esteva (President de
la UFEC), Gerard Figueras (Secretari General de l’Esport i de l’Activitat Fisica), Ana Pujol
(Presidenta de la Adipav), Mercè Conesa (Presidenta del Port de Barcelona), Joan
Comajuncosa (President d’Honor de la Adipav), Bernat Antràs (President del Club Natació
Barcelona), Xavier Torres (President de la Federació Catalana de Vela) i Susana Closa (Vicepresidenta del Club Natació Barcelona i Gerent de l’IBE).
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A la re-inauguració del Monument al Patí de Vela, hem pogut retrobar els patrons històrics
d’aquell moment, que van tenir la iniciativa a l’any 1972 com: Àngel Albizuri, José
Campillo, Joan Comajuncosa, Jaume Cos, Josep Mª Fontanals, Paco Sabau i Enric Vernis que
van flanquejar en aquest moment a l’escultor Joaquim Ros i Sabaté que veiem al davant en
cadira de rodes.

24

25

